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                     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ

Α1 . Μετάφραση από την 5η ενότητα του «Πρωταγόρα» : Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες…να
μην συγκαταλέγεται μεταξύ των ανθρώπων»                                                     

Β1 .Η απάντηση των μαθητών θα έπρεπε να στηριχτεί κυρίως στην απάντηση 3 (ενότητα 5η) από το 
βοήθημα του υπουργείου. 

Ο Πρωταγόρας προκειμένου να αποδείξει την καθολικότητα της πολιτική αρετής προσκομίζει δύο 
εμπειρικά παραδείγματα ως αποδεικτικά στοιχεία. Όσον αφορά την ικανότητα ή τη γνώση σε κάποια 
τέχνη, επαινείται όποιος λέει την αλήθεια. Διαφορετικά οργίζονται όλοι μαζί του και οι συγγενείς του τον 
θεωρούν τρελό. Αντίθετα, όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την πολιτική αρετή, θεωρείται σωστό να λένε 
όλοι ότι είναι δίκαιοι, ακόμη και αν δεν είναι (πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους). Το σκεπτικό του 
Πρωταγόρα εξηγείται ως εξής: α) ακόμη και ένας άδικος μπορεί να ξεχωρίσει τη δίκαιη από την άδικη 
πράξη, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχει μέσα του στοιχεία δικαιοσύνης, β) το να ομολογεί κανείς 
δημόσια την αλήθεια, ότι είναι άδικος, θεωρείται παραφροσύνη, διότι θα υποστεί ποινές και θα 
αμαυρωθεί η δημόσια εικόνα του. Πρέπει, λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι να έχουν μερίδιο στην πολιτική 
αρετή, σύμφωνα με τον σοφιστή, ή έστω να προσποιούνται ότι κατέχουν την πολιτική αρετή και τη 
δικαιοσύνη, γιατί αυτή αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση των κοινωνιών και είναι 
σύμφυτη με το ανθρώπινο γένος (ἀναγκαῖον ἐστίν…γέ πως μετέχειν αὐτῆς).

Το επιχείρημα του σοφιστή είναι τρωτό, καθώς είναι δεοντολογικό και δεν κατορθώνει να πείσει για την 
καθολικότητα της αρετής, αφού υπονοεί ότι πολλοί άνθρωποι απλώς προσποιούνται ότι την κατέχουν.
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Β2. Ο Πρωταγόρας, βλέποντας με ρεαλισμό την κοινωνική πραγματικότητα, περιβάλλει με φιλοσοφικό μανδύα την 
άποψη του κόσμου ως προς το άδικο. Θεωρείται παραφροσύνη να ομολογεί κάποιος δημόσια την αλήθεια, ότι είναι
άδικος, καθώς αμαυρώνει την κοινωνική του εικόνα. Όλοι, λοιπόν, ισχυρίζονται ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να 
επιμένει ότι είναι δίκαιος  - είτε είναι είτε δεν είναι. Αν δεν είναι δίκαιος πρέπει να προσποιείται ότι είναι και αν δεν 
τηρεί αυτή την αρχή, θεωρείται τρελός. Εδώ, δηλαδή, η ειλικρινής παραδοχή της αδυναμίας θεωρείται τρέλα 
(μανίαν). Αυτό δείχνει ότι το να είναι κανείς δίκαιος είναι όρος αναγκαίος της ανθρώπινης ύπαρξης και της 
συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή. Ο Πρωταγόρας εισδύει στην νοοτροπία του κόσμου και παρατηρεί ότι τους 
ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει τόσο η δεοντολογία ως προς τη συμπεριφορά τους, όσο το συμφέρον τους. Στην 
αρχαία Αθήνα υπήρχαν δύο περιπτώσεις για να θεωρηθεί κάποιος τρελός: έπρεπε ή να ισχυριστεί ότι ήταν ειδικός 
σε μία τέχνη, την οποία ουσιαστικά δεν κατείχε ή να πει ότι δε διαθέτει ηθική προσωπικότητα. Οι Αθηναίοι ήταν 
πεπεισμένοι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φορεί ηθικών στοιχείων, επομένως δεν μπορεί κάποιος να αρνείται την 
ηθικότητά του, εκτός αν παραλογίζεται.

Β3 .Ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης ότι βασική αρχή της αγωγής των νέων είναι η αρετή, όμως δεν την εννοούν με 
τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα η αγωγή αποβλέπει στο να δημιουργήσει εκείνον τον πολίτη ο οποίος 
θα δρα επιτυχώς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο βίο. Άλλωστε, ο σωστός πολίτης αυτόβουλα φροντίζει για 
το συλλογικό συμφέρον. Επομένως, ο σοφιστής δίνει έμφαση στην κοινωνική λειτουργία της αρετής. Ο Σωκράτης 
φαίνεται να θεωρεί την πολιτική αρετή μέρος της ευρύτερης έννοιας αρετή. Ο όρος αρετή είναι ταυτόσημος με τον 
όρο ευβουλία, πολιτική τέχνη, πολιτική αρετή και ανδρός αρετή.

Οι δύο φιλόσοφοι συμφωνούν πως σχετικά με τις τέχνες ο καταμερισμός είναι απολύτως απαραίτητος, διότι έτσι 
εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον των πολιτών και γιατί υπάρχει δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε 
κάθε τομέα, με αποτέλεσμα την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας. Ο καταμερισμός όμως δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στην πολιτική αρετή. Στην πολιτική αρετή πρέπει να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, γιατί 
μόνο έτσι μπορούν να συγκροτηθούν οργανωμένες και βιώσιμες κοινωνίες. Διαφορετικά, θα επικρατήσει το χάος 
που επικρατούσε και πριν την οργάνωση των κοινωνιών, με αποτέλεσμα την αδικία και την αλληλοεξόντωση. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, αν και οι φιλόσοφοι συμφωνούν ως προς την αναγκαιότητα της πολιτικής αρετής σε όλους τους 
πολίτες, διαφωνούν για το αν αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας. Ο Σωκράτης διατείνεται ότι η 
πολιτική αρετή δε διδάσκεται, ενώ ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι δικαιολογημένα δέχονται τον καθένα ως 
σύμβουλο για θέματα πολιτικής αρετής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πολιτική αρετή δε διδάσκεται και δε 
χρειάζεται προσπάθεια και μόχθο για να αναπτυχθεί. 
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Β4. α – Σ

      β – Σ

      γ – Σ

      δ – Σ

      ε – Λ

Β5 .α) ἴωσιν - εισιτήριο

          δεῖ - ένδεια

          ἀνέχονται – έξη

          εἰδῶσιν – συνείδηση

      β) Είναι άνθρωπος που διαθέτει ηθικές αρχές και αρετή.

          Ο λόγος για τον οποίο άργησε ήταν γνωστός σε όλους.

          Διαθέτει πολύ δημιουργικό μυαλό, γι’ αυτό διαπρέπει στον τομέα του.


